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Rektor Brian Bech Nielsen 

Høringssvar vedr. AU’s Klimastrategi 

Akademisk Råd Arts har på sit møde den 4. februar 2020 drøftet udkast til AU’s Klima-
strategi. 
 
Rådet ser overordnet positivt på initiativet og det foreliggende udkast. I lyset af den glo-
bale klimakrise er det i den grad betimeligt, at Aarhus Universitet tager initiativ til en kla-
rere strategi for udvikling af en klimamæssigt ansvarlig drift og praksis. Vi er enige i, at 
universiteterne bør tage en fremtrædende rolle i udvikling og implementering af de nød-
vendige omstillinger, og vi bakker op om, at AU lægger op til en substantiel, virkningsfuld 
indsats, såvel internt som igennem påvirkning af eksterne processer. 
 
Det betones i forordet, at AU gennem sine kerneydelser, forskning, uddannelse og rådgiv-
ning, kan bidrage til at imødegå klimaforandringer og finde løsninger på de udfordringer, 
der følger med dem. Alligevel finder Rådet, at man bør alliere sig med – dvs. i højere grad 
henvise eksplicit til – AU’s hovedstrategi, hvor bæredygtighed figurerer som en vigtig, ge-
nerel dagsorden. Vi anerkender, at man har valgt at lave en separat, driftsorienteret Klima-
strategi for universitetet, men da AU’s største mulighed for at påvirke udviklinger indenfor 
klima, miljø, samfundsstrukturer og kultur i en bæredygtig retning netop ligger i universi-
tetets kerneydelser, finder vi det vigtigt at signalere en meget klar ansvarsbevidsthed om-
kring, hvor væsentlig en indflydelse disse udgør. Dette kan bl.a. gøres gennem en styrkelse 
af åbningsafsnittet, ligesom der kan henvises mere konkret til de tiltag inden for forskning 
og uddannelse, som hovedstrategien lægger op til. 
 
Det vil kræve både organisatorisk og økonomisk prioritering at implementere klimastrate-
gien, men sidstnævnte italesættes kun i ringe grad. Klimavenlig omstilling kan i nogle 
sammenhænge medføre besparelser, mens den i andre kan indebære meromkostninger, 
særligt på den korte bane. Rådet vil foreslå, at det i Klimastrategien signaleres tydeligere, 
at AU vil foretage den nødvendige økonomiske prioritering af denne dagsorden, i øvrigt 
under inddragelse af relevante udvalg med medarbejder- og studenterrepræsentation. 
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AU’s nyligt opgjorte klimaregnskab vil blive et vigtigt redskab i udformningen af handle-
planer og tiltag, men kunne også bruges langt mere aktivt i strategien, f.eks. gennem ud-
valgte, kvantitative eksempler på universitetets klimaaftryk og dertilhørende delmål og til-
tag. Dette vil konkretisere både udfordring og handling yderligere, hvilket Rådet mener vil 
fremme den nødvendige opbakning til strategien fra studerende og medarbejdere. 
 
En stillingtagen til Aarhus Universitets digitale klimaaftryk er pt. fraværende i Klimastra-
tegien, hvilket undrer Rådet. Samfundets digitale energiforbrug er kraftigt stigende, og 
denne tendens inkluderer formentlig AU. Rådet finder det derfor nødvendigt, at universite-
tet forholder sig til, hvilke energieffektiviseringer, der er at hente på dette område. Servere 
og internettrafik forbruger store mængder energi, og selvom det gør en forskel at købe 
grøn strøm, bør man også se på de digitale vaner – f.eks. ifm. dataopbevaring og køling, 
valg af søgemaskine, brug af cookies/trackers på universitetets website samt format og 
komprimering på website, i brevskabeloner osv.  
 
Udkastet rummer med god grund en væsentlig fokus på transport. Da transport både er 
vigtig for driften og et belastningsmæssigt centralt område, bliver det i Rådets optik meget 
afgørende, hvordan de nødvendige tiltag implementeres. Der foregår i dag en væsentlig 
trafik mellem AU’s forskellige lokaliteter – f.eks. Emdrup og Aarhus – som muligvis vil 
kunne reduceres gennem ændret arbejdsorganisering og forbedrede kommunikationsfacili-
teter. Rådet tilslutter sig de skitserede delmål og tiltag omkring flyrejser og transport til/fra 
studier og arbejde men vil fremhæve, at universitetet bør sikre bredere strukturel under-
støttelse af de ønskede adfærdsændringer således, at det ikke blot overlades til den enkelte 
medarbejder og studerende. Hvad angår tjenesterejser, kunne en sådan understøttelse f.eks. 
være krav til SKI rejseudbyder om fokus på rejser med mindst muligt klimaftryk, eller lo-
kale opgørelser af trafik – ikke mindst flyrejser – på afdelings-/centerniveau, med hvilke 
medarbejdere og ledere kan monitorere, i hvor høj grad de konkret bidrager til opnåelse af 
strategiens mål. Man kan også overveje, om en moderat, AU-intern afgift på flyrejser 
kunne promovere alternative transportformer og samtidig finansiere en oprustning på on-
line møde- og konferencefaciliteter og support. Endvidere vil AU med fordel kunne bruge 
sin indflydelse til at fremme bedre togforbindelser ud i Europa, herunder komfortable nat-
tog. Endelig vurderer Rådet, at konsekvenserne omkring øget transporttid i forbindelse 
med f.eks. konferencer vil reaktualisere spørgsmål om arbejdsmiljø ift. de strukturelle 
rammer for ansattes arbejdsvaner, arbejdstid, timeregnskaber mv., som universitetet bør 
medvirke til at besvare. 
 
Hvad angår strategien som fysisk produkt, finder Rådet, at den kunne sættes mere økono-
misk op, ligesom omfanget af evt. printede eksemplarer bør begrænses. De i realiteten ikke 
så grønne mellemsider uden indhold fremmer i vores optik ikke læsbarhed eller interesse. 
Desuden ser Rådet gerne, at strategiens ophav fremgår klarere, f.eks. på den afsluttende 
side – hvem har udarbejdet den, hvilke høringsparter er blevet hørt, osv. 
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Afslutningsvis vil Rådet bemærke, at de forelagte, konstruktive målsætninger og delmål 
kun kan realiseres gennem reelle ændringer af drift og praksis. De konkrete værktøjer og 
tiltag, hvormed man vil søge at opnå de ønskede effekter, kan i sagens natur kun eksempli-
ficeres sparsomt i strategien, men Akademisk Råd Arts ser frem til at se de handleplaner, 
der vil blive udarbejdet mhp. implementering. 
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